REFERENTS D’AMOR I LLIBERTAT
En aquests moments de desconfiança absoluta en el sistema i els mitjans de comunicació, davant
la crisi de valors i la necessitat de veus compromeses per denunciar l’abús, vaig sentir la follia
del enamorat vers les persones que generen confiança dient la veritat, tant si és convenient com
si no, convertint-se, al meu entendre, en referents d’Amor i Llibertat.
Així va néixer la idea de les Converses Singulars. Singulars perquè són un encontre entre
paraula i música. A través d’unes preguntes relacionades amb el seu compromís personal i
social, unes cançons especialment seleccionades en relació amb els temes i la personalitat dels
convidats, i alguna sorpresa, us convidem a una aventura que no ha estat assajada. El que
viurem, sigui el que sigui, també dependrà de vosaltres.
El passat setembre a Reus, Teresa
Forcades amb el David Vidal de la CUP i
la Marta i l’Albano de Cafèambllet, van
fer una xerrada on van denunciar tota
una trama de corrupció a la sanitat
catalana. A l’octubre, a la Plaça de
Sants de Barcelona, es van trobar
novament, aquesta vegada també amb
l’Esther Vivas i el Josep Maria Antentas,
desbordant
totes
les
previsions
d’aforament, pel que es va haver de fer
la xerrada a la plaça. Mil cinc centes
persones àvides de Justícia, esperaven a
l’Albano i la Marta de Cafèambllet, l’Esther i el Josep Maria de Revolta Global i la Teresa
Forcades, per compartir aquella set de justícia. Llavors va començar a ploure. Aquella
confluència de gent, tan única i diferent, reunida sota la pluja més de tres hores per parlar
d’Amor va fer néixer el manifest pel Procés Constituent.
El proper 2 de juny, tret de la Teresa que estarà a Tarragona presentant els deu punts d’aquest
Procés Constituent del que tots en formem part, ens reunirem de nou, conscients que ja estem
units en la diferencia: sociòleg, infermera, periodista, filòleg, cantant, músic…. cadascú des del
seu àmbit professional i personal, compartim un mateix horitzó, la justícia.
Així mateix, un cop més, patrimoni material, immaterial i compromís, en comunió en
aquestes Converses Singulars al Monestir de Sant Pau del Camp del segle X, on poètica i
musicalment conversarem de la realitat i la responsabilitat personal i col·lectiva amb el present
com a llavor del futur. Singulars perquè allà on no arribin les paraules, hi arribarà la música.

Lídia Pujol

JOSEP MARIA ANTENTAS
Professor de sociologia a la Universitat Autònoma de Barcelona, especialitzat en moviments
socials. Coautor, amb Esther Vivas, de "Planeta indignado. Ocupando el futuro" (Sequitur,
2012). Ha estat vinculat des de fa anys als moviments socials alternatius. Als 90 participà
activament al moviment estudiantil, després al moviment antiglobalització i recentment al 15M.
Forma part de Revolta Global-Esquerra Anticapitalista.
ESTHER VIVAS
Investigadora en moviments socials i polítiques agrícoles i alimentàries. Ha participat des de fa
anys en moviments socials alternatius, des de l'antiglobalització a la defensa de la sobirania
alimentària. És autora de varis llibres sobres aquestes qüestions. A destacar "Planeta indignado.
Ocupando el futuro" (Sequitur, 2012), coescrit junt a Josep Maria Antentas, i la coordinació del
llibre "Supermercados, no gracias. Grandes cadenas de distribución: impactos y alternatives”
(Icaria ed., 2007). Col·labora amb varis mitjans de comunicació i és membre de Revolta GlobalEsquerra Anticapitalista.
MARTA SIBINA
Va néixer a Breda (Girona) el 15M de 1973. Actualment treballa com a infermera quirúrgica. És
fundadora i editora de la revista Cafèambllet.
ALBANO DANTE
Va néixer a Bahia Blanca (Argentina) el 22 d’abril de 1976. Filòleg. És fundador i director de la
revista Cafèambllet.
LÍDIA PUJOL
Formada al Taller de Músics, Lídia Pujol (Barcelona, 1968) es va apropar a la cançó d’autor fent
duet amb Silvia Comes durant els noranta, amb qui va gravar dos discos. Des de llavors ha
bastit una sòlida carrera en solitari basada en la investigació i reinterpretació de la tradició,
combinant lírica i misticisme. Pujol ha publicat els discos Iaie (2003) i Els amants de Lilith
(2007), als quals cal afegir multitud de col·laboracions i projectes. El darrer és La Cerimònia de
la Llum, un espectacle basat en les cançons del Llibre Vermell de Montserrat amb què s’allunya
dels patrons de la indústria musical i combina la investigació artística amb la recerca espiritual.
Actualment realitza les Converses Singulars amb les que hi afegeix el compromís polític i social
de diverses personalitats.

Josep Maria Antentas, Esther Vivas, Marta Sibina i Albano Dante, convidats.
Lídia Pujol, veu.
Pau Figueres, guitarra.
Aniol Bestit i Oriol Marimon, so directe i enregistrament.
Laura Rubio, producció.
Tot el meu agraïment al mossèn Francesc Tort i a totes les persones del seu equip que fan
possible que puguem gaudir d’aquest emblemàtic Monestir. Per la seva acollida. Per ser un
Referent d’Amor i Llibertat.

Lídia Pujol
Agraïments: Clara Roca, Bel Olid, MiT espai de cuina.
PAÍS PETIT
El meu país és tan petit
que quan el sol se’n va a dormir
mai no està prou segur d’haver-lo vist.
Diuen les velles sàvies
que és per això que torna.
Potser sí que exageren,

Diuen que els poblets tenen por,
tenen por de sentir-se sols,
tenen por de ser massa grans,
Tant se val! és així...

Tant se val! és així com m’agrada a mi
i no en sabria dir res més.
Canto i sempre em sabré
malalt d’amor pel meu país.

El meu país és tan petit
que sempre cap dintre del cor
si és que la vida et porta lluny d’aquí
i ens fem contrabandistes,
mentre no descobreixin
detectors pels secrets del cor.

El meu país és tan petit
que des de dalt d’un campanar
sempre es pot veure el campanar veí.

I és així, és així...

Si vols rebre la informació de les pròximes actuacions, subscriu-te a la newsletter enviant un
mail a premsa@lacerimoniadelallum.com
Més informació:
www.lidiapujol.com – www.lidiapujol.com/referenciesdamorillibertat

